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De braços
abertos
Por Marcella Porta,
Publisher da Bella Mooca

A

Mooca prepara-se para receber seu
quarto campus universitário. Depois da tradicional São Judas, Anhembi-Morumbi e Unicapital, a FAM (Faculdade das Américas) está chegando
para ocupar o espaço dos galpões do
antigo Moinho Santo Antonio. Essa
notícia deve ser comemorada pelos
mooquenses. Afinal, aquela área do
bairro, chamada de Distrito Mooca,
antes deteriorada e abandonada, vai
ganhar vida nova com a presença
dos jovens universitários e de novos
postos de serviços, lojas e comércio.
Antes que alguém torça o nariz para
o novo vizinho, é preciso esclarecer
que o projeto – assinado pelo escritório de arquitetura Vidal e Santana – foi
deferido pelo Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São

Paulo (Conpresp), prevê a restauração
e a preservação daquele conjunto de
armazéns construídos na primeira década do século passado. Além disso, a
faculdade vai criar um espaço de exposições de memórias da Mooca, gerido
por um conselho de representantes do
bairro, da universidade e do centro
universitário. Para diminuir o impacto
do trânsito e da mobilidade urbana na
região, o projeto prevê também a implantação de uma garagem, no subsolo, com capacidade para 280 bicicletas.
Outros destaques desta primeira edição
do ano da Bella Mooca: Coworking modelo de trabalho que se baseia no
compartilhamento de espaço e recursos
de escritórios entre diversos profissionais de várias áreas de atuação; as delícias preparadas para a Páscoa; e a rotina
de duas delegadas de policia. Tem ainda
o Carnaval campeão da Mocidade Unidos da Mooca e muito mais.

Boa leitura!

Espaço do leitor
“Minha gratidão à equipe da revista
Bella Mooca porque nos representa,
verdadeiros mooquenses, brinda-nos
com matérias inteligentes e de grande
interesse para a comunidade. É a verdadeira vitrine dos “belos”.

C.A. Pescada,

consultor de empresas
“Sou leitor assíduo da revista Bella
Mooca e gostaria de sugerir que fosse
tratado, nas próximas edições, casas
de repouso para pessoas idosas, mesmo porque sinto que existe uma demanda crescente em função da maior
longevidade das pessoas.”

Beno Suckeveris,
corretor de imóveis

“Quero cumprimentar a direção da
revista Bella Mooca pela qualidade
gráfica e variedade dos assuntos
tratados a cada nova edição”.

Doro Jr.
jornalista
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Marcilene Costa
Aluna da São Judas

Provoque mudanças
no seu mundo.
Com o Academic Coaching,
a São Judas ajuda você a criar
sua trilha do desenvolvimento
e potencializar suas habilidades
profissionais.

Inscreva-se em:

usjt.br/novaposusjt
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20 horas
Aniversário do Clube
Jantar dançante no salão nobre
30.6 a 29.7
Festa Julina
(sábados e domingos)
a partir das 19 horas
26.8.2018
13ª Corrida Juventus
Largada e chegada na
entrada social do clube
Às 8 horas
29.9.2018
Noite Italiana
Salão Nobre
A partir das 20 horas
01.12.2018
Cerveja, Frios e Samba
No Salão Nobre
A partir das 20 horas
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Maçonaria reúne
1.200 empresários na Mooca

O

1º Encontro de Negócios de
Lideranças Empresariais Maçônicas (Lema) reuniu 1.200
empresários maçons no salão
nobre do Clube Atlético Juventus, na Mooca. Iniciativa conjunta da Associação Comercial
de São Paulo, Federação das
Associações Comerciais do
Estado de São Paulo (Facesp)
e as três principais potencias
de maçons do Estado: GOSP
- Grande Oriente de São Paulo,
GLESP - Grande Loja Maçônica

feito de Chapecó, Luciano Buligon
(PSB), que destacou a importância
da fraternidade para superação
de grandes obstáculos, referindo-se à tragédia do avião da
Chapecoense. “Os negócios
gerados aqui trarão desenvolvimento comercial, aumento de emprego, riqueza para
nossas cidades, incremento
nos impostos e uma qualidade
Rodada de negócios, atração do evento de vida melhor para todos os
das falas dos grãos-mestres das três paulistanos”, justificou João Bico,
Ordens, foi chamado ao palco o pre- vice-presidente da ACSP.
do Estado de São Paulo e o GOP
- Grande Oriente Paulista. Além

Q

Quem sai da rua da Mooca para
o centro, desce o Viaduto Professor Alberto Mesquita de Camargo e entra à esquerda na rua Dona
Ana Neri em direção à Avenida do
Estado e ao complexo do Banco
Itaú, pode indagar: quem foi Ana
Neri? O que ela fez para seu nome
virar nome de uma rua na Mooca?
Proprietária de fazendas de fumo, cana-de-açúcar e algodão, viúva do capitão de fragata da Marinha, Isidoro
Antônio Néri, Ana Neri alistou-se vo-

8

luntariamente no Exército e trabalhou
como enfermeira durante a Guerra do
Paraguai, em 1865, depois que os dois
filhos foram convocados pelo Exército.
Por sua atuação, foi homenageada
com a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de
Primeira Classe. Por decreto do
imperador Dom Pedro II, recebeu
pensão vitalícia e o presidente Getúlio Vargas criou o Dia do Enfermeiro, celebrado em 12 de maio,
dia em que ela nasceu.

operamarketing.com.br
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Orra, bello!

O
É campeã! É campeã!...

A

Mocidade Unida da Mooca
- campeã do Grupo de Acesso
da Liga das Escolas de Samba de
São Paulo - conquistou o direito de
disputar, no ano que vem, uma das
duas vagas de acesso ao Grupo Especial de Carnaval em 2020. Para
isso, o presidente Rafael Falanga,
tem consciência de que a agremiação vai precisar crescer muito
mais para chegar forte neste grupo.
“Existe uma diferença muito grande entre os grupos. Por isso, precisaremos aumentar nossa estrutura,
número de integrantes, por exem-

A

tradicional Festa da paróquia Nossa Senhora do Bom
Conselho será realizada nos próximos dias 14,15, 21,22, 28 e 29
de abril. Uma boa oportunidade
para os moradores da Mooca e região saborearem comidas típicas,
participar de bingos e acompanhar
diversas atrações. Pelo menos 20
barracas serão montadas no entorno da igreja inaugurada há quase 80
10

plo,” explicou, acrescentando que
o resultado, inédito, foi o melhor
em 30 anos de história da escola.
A agremiação da Mooca desfilou de baixo de chuva com 1.100
componentes divididos em 14 alas,
três carros alegóricos e levou para
a avenida o enredo “A Santíssima
Trindade de Oyó”, que propagou
a mensagem de tolerância entre os
povos. Já a Uirapuru da Mooca e
a Combinados do Sapopemba, que
também desfilaram no Grupo de
Acesso II, ficaram na sexta e oitava
posição, respectivamente.

anos. A renda
será revertida
para as obras
sociais da
igreja. Ao
fazer um
convite
para a comunidade
participar
da festa, o

novo bloco de carnaval da
Mooca, reuniu cerca de seis
mil pessoas na Rua Borges de
Figueiredo. O desfile teve cunho
social: uma tonelada e meia de
alimentos foi arrecadada entre os
foliões e distribuídos para a Nova
4E – Entidade Especializada em
Pessoas Especiais – e creche da
Paróquia Bom Conselho. O bloco
foi criado este ano por um grupo de
empresários e moradores do bairro
e contou com o patrocínio do Grupo São Cristóvão e Pizzaria
Sacada, entre outros.

padre Jordélio Siles Ledo, pároco
da igreja, disse que no Dia da Padroeira (26 de abril) haverá missa
solene com a presença de padres e
bispos da região.
Serviço

Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho
Rua da Mooca, 3.911
Mooca
Tel. 2601.8837

www.paroquiabomconselho.org
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Por que a Mooca é bella?
Confira o depoimento de uma vereadora, de um padre e de um empresário

Edir Sales

Jordélio Siles Ledo

Luiz Antonio Gisondi (Giso)

Vereadora do PSD

Padre da Igreja Nossa Senhora do
Bom Conselho:

Vice-presidente da Associação dos Proprietários
de Veículos Antigos do Estado de São Paulo

“A Mooca é um verdadeiro país dentro
da nossa cidade, com dialeto próprio,
mix de diferentes culturas, as melhores
festas de rua e muitas opções de lazer.
São essas qualidades que colocam
a Mooca no ranking dos melhores
bairros para se morar com qualidade
de vida. Tudo isso sem falar no nosso
querido time do Juventus, um grande
xodó de todos os mooquenses.”

“A Mooca é bella porque tem
estilo próprio, personalidade
e um jeito muito próprio
e peculiar de se expressar.
Mesmo dentro de uma grande
cidade como São Paulo, tem
perfil e identidade própria.
Restaurantes? Posso citar a
Cantina De Irene, o Quintal da
Mooca e a Pizzaria Sacada.”

“A Mooca é bella porque seus
moradores são bairristas e defendem
o bairro e o próprio dialeto mooquense
em qualquer circunstância. Destaco
também a união e a solidariedade
que existe entre os moradores. Com
orgulho, vejo muitos amigos que
moram na Zona Sul, que vêm para cá,
aos domingos, só para comer o pastel
da Maria na feira da Rua dos Trilhos.”

Gente Nossa

Balanço positivo

O

coordenador da Prefeitura Regional da Mooca, Walter Mezzetti, está no cargo há um ano. Prin12

cipal interlocutor entre o prefeito
regional, Paulo Sergio Criscuolo, e
os moradores do bairro, faz um rápido balanço de sua administração
e diz, com orgulho, que o saldo é
positivo: “Pessoas que precisam de
tratamento médico ou antecipar um
agendamento de exames importantes, em um caso de câncer, por
exemplo, mesmo não sendo da minha alçada, eu consigo encaminhar
e ajudar”, explicou.
Em seguida, faz questão de apontar que em sua rotina de trabalho
existe muito o lado humano, pois
entende que há carência de atendimento de qualidade. “Não tenho o
perfil de ficar trabalhando atrás de
uma mesa o tempo todo. Meu negócio é mão na massa. Aqui tenho
a oportunidade e a certeza de que
o bem pode ser feito 24 horas por
dia”, conclui.

Caminhada
do Coração

A

18ª Caminhada do Coração
será realizada no próximo dia 8
de abril no estacionamento do Mooca Plaza Shopping. Promovido pelo
Rotary Club Alto da Mooca, o evento terá o percurso de dois quilômetros e vai reunir vários serviços de
prevenção a doenças, como aferição
de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação oftalmológica, entre
outros. A inscrição será feita por meio
de doação de 1 quilo de alimento não
perecível para quatro entidades: Nova
4E, Lar da Redenção, Cenha e Lar
de Maria. O lançamento foi feito na
Associação Comercial de São Paulo
– Distrital Mooca – e reuniu empresários, patrocinadores e rotarianos

sicredi.com.br

Fazer
Poupança
Investimentos
Crédito
Cartões
Seguros
Consórcios
Previdência

Juntos

Você já pensou em ser dono de sua própria instituição financeira,
ter taxas mais justas e no final do ano ainda ter participação nos
resultados, conforme suas transações financeiras? Venha fazer parte
do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.

Abra a sua conta e a de sua empresa.
Consulte a agência mais próxima em nossa Rede
de Atendimento sicredi.com.br.
Agência Sicredi Mocca
Av. Paes de Barros, nº 1845
(11) 2021-1900

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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“A Mooca vai receber
o maior e mais bonito
campus de São Paulo”

Leila Pereira é uma mulher assertiva, impetuosa e poderosa. Presidente do Grupo Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM), conselheira e torcedora fanática do Palmeiras, anuncia que, no meio
do ano, vai inaugurar mais uma unidade da faculdade no antigo terreno do Moinho Santo Antonio,
na Mooca. Nesta entrevista exclusiva ao jornalista Ailton Fernandes, editor da revista Bella Mooca,
ela informa que a área vai ser restaurada, conforme foi aprovada pelo Conpresp, e a entrega será
por etapas. A comunidade da Mooca poderá frequentar a biblioteca, o centro cultural e participar de
eventos culturais. Confira os principais trechos da entrevista:
Por que uma nova unidade da
FAM no antigo Moinho Santo
Antonio na Mooca?
Nós adquirimos, na Mooca, o
imóvel do Moinho Santo Antonio. Ele estava abandonado,
deteriorado. Lá, vamos fazer
uma grande restauração e entregar um presente para o bairro. Quando ficar pronto será o
maior e mais bonito campus privado de São Paulo, com 100 mil
m 2 de área construída.
Quando será inaugurado o novo
campus da FAM?
É uma obra muito grande e, por
isso, vamos fazer por etapas.
Acredito que até junho a primeira etapa deverá ficar pronta, mas
ainda não posso precisar a data da
inauguração. E logo em seguida
marcaremos o vestibular. Porém,
se não for possível, ficará para o
início do ano que vem.
O que a FAM vai oferecer para
14

a Mooca, já que aquela área estava tombada?
A Rua Borges de Figueiredo e todo
o seu entorno serão valorizados
com a chegada desse empreendimento educacional. Vamos oferecer
um prédio belíssimo, restaurado,
biblioteca, centro cultural, eventos
culturais para os moradores.
A política de descontos será repetida na nova unidade da FAM?
Hoje, já oferecemos desconto
de 25% para os sócios-torcedores do Juventus. E estendemos
esse benefício também aos filhos dos funcionários do clube
e para os sócios-torcedores do
Palmeiras que moram na Mooca. Claro que com exceção dos
cursos de EAD (Ensino a Distância) e de Medicina.
Existe interesse das suas empresas em patrocinar a equipe de futebol do Juventus?
Não. Nós somos patrocinadores

exclusivos do Palmeiras.
A senhora vai sempre aos jogos de
futebol do Palmeiras. Já enfrentou
problemas com os torcedores de
outras equipes?
Nunca tive problema de preconceito ou de ser ofendida. Nos
estádios, os torcedores me respeitam porque eu também sou
extremamente respeitosa com os
torcedores do meu clube e dos
outros clubes. Eu estou completamente envolvida com o futebol,
fui a conselheira mais votada na
história do clube.
Para encerrar, qual a sua opinião
sobre a revista Bella Mooca?
Eu acho uma excelente iniciativa. A Mooca é uma região onde
seus moradores vivem intensamente todas as coisas do bairro.
Então, ela precisa de uma revista segmentada e que olhe para os
interesses da comunidade. Vocês
estão de parabéns!
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Divulgação
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Símbolos e valores
A Páscoa é a data mais importante da Igreja Católica. Celebra a ressurreição de Cristo após sua
morte na cruz. Significa renovação, novas esperanças e novos tempos. Comemorada sempre aos
domingos após a primeira lua cheia do Outono no Hemisfério Sul, é rica em símbolos e valores. O ovo
de chocolate, por exemplo, é o mais lembrado e consumido nesta época do ano. Oferecer representa
amizade e o desejo de que esse sentimento permaneça para sempre. Depois, vem o coelho e a
colomba - pão doce em forma de pomba que remete à paz de Cristo. Para alavancar seu negócio, as
fábricas de chocolate lançam personagens e agregam brindes em seus produtos.

Village aposta em novo super-herói

O

Ovo Pantera Negra 120 g, primeiro personagem da Marvel
na linha de licenciados da marca, é
um dos principais lançamentos da
Village para a Páscoa deste ano.
A chegada do super-herói ocorre
junto com a versão cinematográfica do filme “Pantera Negra”, em
todo o País.
“O ovo de Páscoa do Pantera Negra tem embalagem impactante,
que vai agradar as pessoas de todas as idades, além de um copo
com efeito 3D exclusivo. A marca
aposta na expansão do seu portfólio completo para conquistar mais
consumidores e crescer até 6% em
suas vendas”, destaca Reinaldo
Bertagnon, executivo de vendas
da indústria.
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Para as crianças

Veja aqui outros produtos desenvolvidos para as crianças: Ovo de chocolate
ao leite com a Galinha Pintadinha Mini
45 g e 80 g com divertida embalagem
da nova edição da personagem; ovo de
chocolate ao leite Galinha Pintadinha
120 g com uma linda caneca da personagem em formato 3D e bico para facilitar a ingestão das bebidas pelas crianças; ovo de chocolate ao leite Luna em
duas versões: 80 g e 120 g, com uma
linda maletinha da personagem que
as crianças adoram; ovo de chocolate
ao leite Scooby Doo 120 g acompanhado de uma miniatura do famoso
furgão Mistery Machine com diversos adesivos para decorar o carrinho,
brincar e colecionar; ovo de chocolate ao Leite Masha e o Urso em três

versões: 45 g
com embalagem
tradicional;
80 g com
nova embalagem divertida
dos personagens vestidos
de estrelas do
rock;
versão
120 g com uma
linda caneca
da personagem.
Serviço

Lojão Village (loja de fábrica da Village)
Rua Ibitirama, 1409 – V. Prudente
9 h às 2 1h (todos os dias)
(3 estacionamentos com manobristas)
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Coelhinho da Páscoa
e Caça aos Ovos

O

Mooca Plaza Shopping está
em clima de celebração pela
chegada da Páscoa. Por isso, convida as famílias da Mooca e região para conhecerem a Casa do
Coelhinho. Para animar a criançada, quem quiser ficar mais parecido com o personagem pode
garantir os bigodes com pintura
facial. Também dá para exercitar
a criatividade com a oficina para

escultura de balões.
Já no final de semana da Páscoa, o
Mooca Plaza Shopping promoverá
uma das brincadeiras mais tradicionais da data: a “Caça aos Ovos”. Na
ação, um pouco diferente da versão
clássica, a garotada deve visitar
quatro lojas e coletar os carimbos
que indicam que cada objetivo da
missão foi realizado. Com a tarefa
concluída, é só retirar o brinde no

SAC (Serviço de Atendimento ao
Cliente). Os clientes do shopping
podem aproveitar a visita para garantir os presentes de Páscoa nas
lojas Cacau Show e Ofner.
Serviço

Casa do Coelhinho
Local: Piso L1
Data: de 3 de março a 1º de abril
www.moocaplaza.com.br

Ovos artesanais

C

arla Erba e o chocolate têm um
caso de amor de antigo. Tudo
começou quando ela decidiu fazer
em casa ovos de Páscoa para dar de presente aos amigos e
parentes. Os pedidos
foram aumentando
de ano para ano. Deu
certo. Virou negócio.
Hoje atende empresas, padarias e o consumidor final. “Este
ano, nossa produção
será de cinco mil
unidades”, comenta
a chocolateira, confiante na retomada da economia no País.
Os ovos para comer de colher são
os mais pedidos pela sua cliente-

la. Feitos de forma artesanal, com
ingredientes selecionados e de primeira qualidade, ganham recheios

especiais de diversos sabores. Entre eles, brigadeiro gourmet, churros, limão siciliano, romeu e Julieta,
são oferecidos em embalagens finas

e personalizadas. Também sai muito
o ovo de chocolate ao leite com balas Fini. Carla usa as redes sociais
para divulgar seu
trabalho. Os pedidos, no facebook,
são respondidos
inbox. A produção
não para depois da
Páscoa porque se
estende com doces
para festas. Ela
mora no bairro do
Tatuapé. Casada e
mãe de dois filhos
pequenos, concilia
o trabalho com a família.
facebook.com/
carlaerbachocolates
17
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Páscoa deliciosa

Ovos artesanais agregam brindes para atrair a criançada

A

Páscoa é uma das datas da
Igreja Católica mais importante para o comércio e a indústria de
doces. Afinal, nesta época, ninguém
resiste aos deliciosos ovos de chocolate dos mais diversos sabores,
tipos e tamanhos. Por isso, lojistas,
comerciantes e empreendedores estão a todo vapor para apresentar novidades aos seus consumidores.

18

A Almada Chocolates, por exemplo, fabrica chocolates há 15 anos.
Prioriza sabor, originalidade e preços atraentes. “Nossa experiência
permitiu conhecer profundamente
todo o processo produtivo de um
bom chocolate, escolhendo de maneira criteriosa as matérias-primas e
os parceiros”, explica Vera Teixeira,
diretora comercial, acrescentando

que atende tanto no atacado como
o consumidor final em sua loja na
Água Rasa. Apesar de trabalhar
com um produto sazonal e a Páscoa
começar mais cedo este ano, ela
está otimista. “Vamos produzir 30
toneladas, 10% a mais do que o ano
passado”, justificou.
Para atrair o público infantil, a loja está
agregando brinquedos e brindes em
seus produtos. Assim, a linha Special
Milk, apresenta um ovo de chocolate
ao leite de 200 gramas com uma vaquinha de pelúcia (R$ 44,90); e a Safari,
ovo de chocolate ao leite de 200 gramas tem uma girafa (R$ 39,90). Para
os adolescentes, a linha Beat Star vem
com ovo de chocolate ao leite de 550
gramas e um fone de ouvido. Destaque também para a linha Spook que
acompanha uma luminária unicórnio.
Serviço

Almada Chocolates
Avenida Alvaro Ramos, 1681
www.almadachocolates.com.br

Sua Concessionária Multimarcas

0km e Semi Novos
Venha conhecer novo conceito de
CONCESSIONÁRIA MULTIMARCAS
e leve um BRINDE!
Lj 1 • R da Mooca 3980
Lj 2 • R da Mooca 4080
fb.com/xcarmultimarcas

2602.3333
99823.0658

@xcarmultimarcas
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xcarmultimarcas.com.br

Bella Mooca | Novos Negócios

Compartilhar
espaços

A

Mooca já faz parte do movimento de espaços colaborativos que é sucesso na Europa. Seja para o empreendedor que
busca um local para atender aos seus
clientes, seja para aqueles que não
conseguem produzir em casa, não é
mais preciso se deslocar para outros
bairros. Em apenas quatro meses de
atividade, o Mooca Workspace, que
é fruto da cultura do compartilhar de
seu idealizador, Edson Sales Jr., tornou-se o local preferido de pequenos
empresários da região.

No entanto, Sales Jr. não quer apenas
oferecer ao seu cliente um local equipado com mesas amplas, Internet, salas de reunião, entre outros serviços:
“A ideia é fazer com que as pessoas
troquem informações e cresçam juntas, fomentando a economia local.”
Para os mais descolados, que preferem um ambiente casual e uma decoração que combina elementos modernos e clássicos, o 2Hype Originals é
o destino certo. O conceito de galeria
urbana com área de convivência, gastronomia, espaço para lojas e até um
ônibus com poltronas e mesas nos lugares dos assentos comuns partiu de
Hélio Reghin, proprietário do local.
A receptividade foi imediata e tem
sido crescente desde a inauguração,
em 20 de outubro de 2016. A área externa de 300 metros quadrados recebe
jovens, adultos, famílias completas e
muitos empresários da região. Laura
Fernandes, uma jovem universitária
de 19 anos, moradora da Mooca, é frequentadora do 2Hype: “Adoro o ambiente descontraído. Já comemorei meu
aniversário no ônibus e todos curtiram

muito. Faço questão de dar uma passadinha por aqui sempre que possível.” O
espaço também abriga eventos e treinamentos corporativos.
Já a Pronto Espaço oferece boxes de
tamanhos variados para o armazenamento seguro de documentos, objetos
de lazer, esportivos e tudo o que estiver ocupando espaço demais em sua
casa. Felipe Rafael, usuário do serviço, conta que ele e sua esposa conseguiram liberar um cômodo na casa
onde moram para montar um home
office. “Não podíamos arcar com o
custo da reforma, por isso optamos
pelo guarda-móveis e conseguimos
montar nosso próprio negócio.”

Serviço

Mooca Workspace
Rua Visconde de Inhomerim, 570 - Mooca
Tel: 4200-0880 / 97335-1851
2Hype Originals
Av. Paes de Barros, 1760 – Mooca
Tel: 3796-0539 / 97552-2327
Pronto Espaço
Rua Padre Raposo, 365 – Mooca
Tel: 2693-6241

Sicredi realiza
assembleias com associados
A Cooperativa fez um balanço das atividades
e apresentou planejamento para este ano

A

Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP reuniu mais
de duas mil pessoas em dez reuniões
realizadas para associados das 15
agências da área de atuação no Estado de São Paulo (região do ABCD
Paulista e Capital São Paulo). Nas
assembleias, os associados puderam receber maiores informações
do desempenho referente ao ano de
2017 e puderam também deliberar
a respeito de assuntos de interesse
do futuro do empreendimento.
A Cooperativa encerrou o ano com
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mais de 102 mil associados, com
crescimento na base de 15% e ultrapassando R$ 1,6 bilhão em ativos totais, além de inaugurar mais
cinco novos pontos de atendimento,
totalizando 52 agências no Paraná e
São Paulo. As reuniões ocorreram
a partir do dia 22 de janeiro, e iniciaram na cidade de Ribeirão Pires,
passando por Mauá, São Caetano do
Sul, Santo André, São Bernardo do
Campo, Diadema, além dos bairros
de Vila Maria, Mooca, Santo Amaro,
Avenida Paulista e Santana.

“A participação do associado é fundamental, é o momento mágico onde
o dono do empreendimento fica por
dentro do desempenho da instituição
e delibera em prol do crescimento da
cooperativa. Aqui na Sicredi Vale do
Piquiri ABCD PR/SP, todo o investimento do associado é revertido para
o desenvolvimento da economia local. Desta forma, a rede de negócios
é fortalecida, beneficiando a comunidade” explica Jaime Basso, presidente da Cooperativa Sicredi Vale do
Piquiri ABCD PR/SP.

Várias
experiências
um só lugar

Aproveite o que tem de melhor na DK Academia
E MUITO MAIS!
Rua Itaqueri, 1226 - Mooca - 11 2604-4946 - Estacionamento no nº 1302

dkacademia

dkacademia

Conheça nosso novo espaço outdoor

Rua Itaqueri, 1302 - Mooca

Fazemos encomendas para festas
Rua Itaqueri, 1262 - Mooca
11 2776-3538
inspireetbr

Rua da Consolação, 2927 - Jardins
11 3528-8052
www.inspireet.com.br

Rua Kansas, 1582 - Brooklin
11 5102-3336
inspireetbr

Foto: Luciana Caczan

Bella Mooca | Comércio na região

Rua da Mooca:
Tradição e modernidade no mesmo endereço

A

ntes de ser conhecida como é
hoje, a Rua da Mooca foi uma
trilha rudimentar feita pelos índios, colonizadores e animais que partiam da
Freguesia Eclesiástica da Sé rumo aos
diversos pontos da cidade. Com a fixação dos imigrantes italianos, as primeiras “lojinhas” surgiram como forma de
facilitar o cotidiano dos que moravam
na região. Não demorou muito para
que ficasse tomada pelo comércio e se
tornasse um dos mais fortes da cidade.
Em meio a grandes cadeias nacionais, como a Rede Drogasil e as Casas
Bahia, comércios antigos permanecem
abertos com clientes fiéis. É o caso da
Empório do Brilho, sob o comando de
Fátima Benatti. A loja está localizada
na Rua da Mooca há cerca de 20 anos
e foi testemunha de uma série de altos
e baixos da economia paulista.
Fátima explica o porquê da longevidade de diversos estabelecimentos:
“Acredito que a potência seja pelo
fato de a rua ser a principal localização
comercial do bairro, que vem passando por um processo de transformação
22

imobiliária com empreendimentos
novos que fortalecem o seu comércio.
Além disso, a rua também está cercada por diversos condomínios.”
Ainda segundo a empresária, os moradores valorizam a cultura e economia local e, por isso, são frequentadores assíduos do comércio da Rua
da Mooca. “É uma rua completa,
com todos os tipos de comércio e
que atende as mais variadas necessidades”, conclui Fátima.
O moderno também tem espaço entre
o tradicionalismo da região. Inaugurada em novembro do ano passado, a
academia Bluefit é um ótimo exemplo disso. A franquia, liderada por
um grupo de investidores paulistas,
escolheu a Mooca para abrigar a sua
primeira unidade na zona leste. O sucesso foi imediato e, hoje, com mais
de dois mil alunos ativos, a segunda
unidade também será inaugurada na
Mooca até o final do mês de março.
Mas por que a Mooca? Vanderson,
gerente da unidade, explica: “Após
um estudo de localização para a

Academia Bluefit

abertura da unidade, chegou-se à
conclusão de que a Mooca era o
local mais indicado, pois tem um
público exigente que gosta de qualidade e atendimento exclusivo.”
Realmente, exclusividade é o que não
falta. Os alunos da Bluefit Mooca
contam com convênio com estacionamento interno, sala de musculação
com professores disponíveis 24 horas,
de segunda a quinta-feira, elevador
e um vestiário que não deixa nada a
desejar ao mais luxuoso dos spas urbanos. Para o morador do bairro, o
comércio da Rua da Mooca sempre
será um local completo em que o tradicional cheio de história e o moderno com suas facilidades caminham
de mãos dadas.
Serviço:
Empório do Brilho
Rua da Mooca, 2432 – Mooca
Tel: 2796-7433
Bluefit - Unidade Mooca
Rua da Mooca, 2519 – Mooca
Tel: 3804-9655

Bella Mooca | Homenagem

Adonilza e Kelly – delegadas da 18ª Delegacia da Mooca

Batom na delegacia

O

empoderamento da mulher é
uma realidade. Independente,
assume papel de protagonista na sociedade ao conciliar a vida doméstica com a profissional. Ganha mais
destaque quando comanda cargos
que sempre foram dominados pelos homens. É o caso das delegadas

assistentes da 18ª Delegacia de Polícia, no Parque da Mooca. Kelly
Aparecida Castello Alves e Adonilza Lopes de Oliveira estão no cargo
há vários anos, encaram com naturalidade as peculiaridades da função
e garantem que têm muitos motivos
para comemorar o Dia Internacional

da Mulher (8 de março):
“Aqui em São Paulo, muitas mulheres são a ‘cabeça’ da família. E não
se mantêm mais em um casamento
por necessidade financeira”, explica
a delegada Kelly, acrescentando que
hoje as mulheres também denunciam com mais frequência casos de
assédio sexual e violência.
Do seu lado, a colega Adonilza Lopes
lembra o caso de uma psicanalista:
”Foi uma relação tumultuada, o namorado não aceitava o fim do relacionamento. Perseguia. Assediava. Com
base na lei da violência doméstica, pedimos a preventiva dele”, comentou.
As delegadas atendem todos os tipos de casos policiais, como crimes
passionais, patrimoniais, furtos, estelionatos, por exemplo. Na delegacia ou em diligências, usam roupas
sociais, discretas (evitam jeans), cabelo solto e não abrem mão de um
salto alto ou de um batom.
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Bella Mooca | Gastronomia

Do sofisticado ao delivery fit
Mooca ganha mais dois restaurantes diferenciados

D

uas novas opções para diversificar ainda mais a gastronomia da Mooca. O tradicionalismo
do receituário típico da região,
que nos últimos anos teve seu repertório ampliado, recebe o Rudá,
restaurante de cozinha de diversas
culturas. Moradora do bairro, a administradora Daniela Lopes traz sugestões como o Tartar de filé mignon
servido com folhas verdes e chips de
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mandioquinha, por preços igualmente
saborosos. Instalado em amplo casarão mooquense, o Rudá apresenta um
cardápio interessante e um ambiente
aconchegante, tanto para um jantar
mais íntimo quanto para a família.
Para quem curte fazer suas refeições
em casa e não abre mão de qualidade, o Delivery Feito Leve traz opções saudáveis. Instalado na Mooca
há apenas três meses, é dirigido pela

empresária Érika de Souza Galvão.
Seu cardápio é preparado por duas
chefs sob a supervisão de uma nutricionista. No entanto, engana-se quem
pensa que os pratos são apenas para
os adeptos do estilo de vida fit. “São
pratos saudáveis com valor nutricional maior”, afirma a proprietária.
Nem por isso, aqueles que desejam
manter a forma ficam de fora. O Feito
Leve possui refeições especiais lowcarb, pratos vegetarianos e opções
para quem faz dieta restrita por motivos médicos. Os destaques do delivery saudável são o Salmão acompanhado de creme de espinafre e arroz
primavera integral e a novidade como
a Moqueca de banana da terra.
Serviço

Rudá
Rua Guaimbé, 742 – Mooca
Telefone: 2361-9916

https://www.facebook.com/rudarestaurantebar/

Feito Leve
Rua Itaqueri, 547 – Mooca
Tel: 2667-4050

Bella Mooca | Saúde na Terceira Idade

A nova fase do idoso

*Priscila Rosa

F

oi-se o tempo em que uma pessoa com 60 anos ou mais era
vista como um “velhinho” prestes
a se aposentar e pendurar as chuteiras. Aquela ideia de ler jornal
na varanda ou fazer tricô está ultrapassada. Atualmente, os idosos chegam à terceira idade com
mais disposição e saúde. Além de
se relacionar com muitos amigos,
encararam com grande estilo essa
fase da vida.

As possibilidades são inúmeras:
caminhadas, grupos de bingo,
viagens, excursões, bailes, artesanatos, voluntariado e muito mais.
Pesquisas demonstram que quanto maior a expectativa de vida da
população, maior o impacto na
maneira como essa sociedade vive
e se organiza. Novas demandas e
necessidades surgem, não apenas
no quesito saúde, mas em relação
às opções de lazer e no que tange
às mudanças e adequações dos espaços públicos.
Com isso, novos ramos do comércio estão em evidência, como creches para idosos passarem o dia,
clínicas de saúde que possuem
grupos de geriatria para atividades
relacionadas à saúde física e mental; cuidadores, acompanhantes e

casas de repousos.
Tais opções são vistas como alternativas para proporcionar maior
qualidade de vida e autonomia aos
idosos, pois contam com acomodações semelhantes a hotéis e oferecem total liberdade de ir e vir.
Essa revolução da longevidade
nos leva a refletir que precisamos
olhar para o envelhecimento como
algo bom e aceitar o desafio de fazer da terceira idade uma oportunidade única, diferente, ativa, cheia
de energia e de novos planos.

Priscilla Rosa

*

CREFITO-3 95290-F, diretora
da Vital Equilius Pés Sem Dor
rosa@ginasticacorporativa.com
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Bella Mooca | Plantão do Consumidor

A importância da
marca para seu negócio

V

*Liliane Leite

ocê possui um negócio ou planeja montar? Já tem ou está
criando uma marca? Saiba que a
marca é um valor intangível valioso
para a sua empresa. É um sinal ou
símbolo que possui por finalidade
distinguir os produtos ou serviços de
outros idênticos ou semelhantes. Um
dos objetivos primordiais de uma
marca é facilitar a identificação pelo
consumidor e diferenciar o produto
ou serviço de seus concorrentes.
Contudo, para obter a proteção e
exclusividade de uma marca, se faz
necessário o pedido de registro junto
ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, órgão federal responsável pela análise e concessão de

registro de marca. O pedido de registro da marca poderá ser realizado pelo
próprio titular ou por meio de procurador constituído, ou através de preenchimento de formulário específico
e pagamento da respectiva taxa de R$
355,00 ou R$ 142,00 para pessoa física, microempresas, microempreendedor individual, empresas de pequeno
porte, instituições de ensino e pesquisa e entidades sem fins lucrativos.
Poderá ser titular do pedido de registro da marca qualquer pessoa física
ou jurídica, nacional ou estrangeira,
que exerça a atividade na área dos
produtos ou serviços identificados
pela marca a ser protegida. Antes de
realizar o pedido de registro da marca

CADASTRE-SE DIRETO NO SITE E GANHE 100 PONTOS!

Mooca

Rua da Mooca, 2390
Telefone: 2693-8857

Brás

Rua Oriente, 539
Telefone: 2291-3951

é importante saber que não podem
ser registrados como marca: i. sinal de caráter genérico, necessário ou
descritivo; ii. letra, algarismo e data,
salvo quando estilizados; iii. cores e
suas denominações; sinal que imite ou
reproduza total ou parcial marca de
terceiro; iv. sinal que imite ou reproduza nome empresarial de terceiro, nome
civil, patronímico, pseudônimo, apelido ou imagem de terceiro.
Além das vedações legais, recomenda-se a realização de busca prévia no
banco de dados disponibilizado pelo
INPI, com a finalidade de verificar se
há registro ou pedido de registro para
marcas semelhantes, pertencentes a
terceiros. Essa etapa não é obrigatória,
porém uma vez realizada, será possível
avaliar a viabilidade da obtenção do registro da marca, bem como evitar problemas futuros com seus concorrentes.
*
Liliane Leite
Advogada especializada em Direito
do Consumidor, Contratual e
Propriedade Intelectual

liliane@lilianeleite.com.br

Bella Mooca | Dúvidas fiscais

E-social
Renato Prone*

A

pós inúmeras prorrogações realizadas desde 2014, a partir de
janeiro deste ano a Receita Federal
do Brasil, em conjunto com a Previdência Social, Ministério do Trabalho e do Conselho Curador do FGTS,
oficializou o início da nova declaração eletrônica chamada “e-Social”.
Esta nova obrigação tem por objetivo principal poder unificar todo o
banco de informações relacionadas
entre empregador x empregados
em todo o território nacional, podendo controlar e distribuir tais informações para quem de interesse
como Juízes, Ministério Públicos
e outros, simplificando o trabalho do fisco nacional com relação
a fraudes contra o sistema trabalhista/previdenciária, agilizando e
simplificando os processos trabalhistas e aumentando a arrecada-

ção do governo federal, algo em
torno de R$ 20 bilhões.
Outro fator importante a ser observado será a redução de 15 obrigações impostas anteriormente pelo
governo onde os empregadores
precisavam arquivar por muitos
anos para não incorrer em multas/
infrações pesadas diminuindo esta
burocracia significativamente. O
cerco está fechando e daqui por
diante será muito difícil continuar
com empregados não registrados,
diferenças de salários e benefícios

pagos de forma separada “o famoso PF”. É de suma importância
que todas as partes, empregadores
e empregados, consultem seus advogados e contadores com o intuito
de se adaptarem às novas mudanças, e claro, “sigam na linha”, pois
a era eletrônica chegou e haverá
mais mudanças pela frente.
Renato Prone
Diretor da Prone Assessoria
Empresarial
www.prone.com.br

*
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Bella Mooca | Vida Animal

Febre amarela em cães e gatos?
*Karina Akemi

D

iante de todas as notícias
sobre a febre amarela, muitas pessoas estão preocupadas
com seus pets. Esclareço que
a doença não ocorre em cães e
gatos. Está restrita aos macacos e humanos. Porém, existem
outras doenças graves e impor-

tantes transmitidas por vetores.
Um dos exemplos é a Dirofilariose, transmitida pelos mosquitos
Aedes aegypti Culex, pipiens e
Ochlenotus taeniohnchus, também conhecida por “verme do
coração”. Ela recebe esse nome
popular porque os parasitas mi-

gram pela corrente sanguínea até
o coração e artéria pulmonar, podendo causar sintomas graves.
A Leshmaniose é outro exemplo de doença transmitida pelo
mosquito palha. Além de afetar
nossos animais de estimação,
também é uma zoonose, isto
é, pode ser transmitida para as
pessoas. É uma doença grave
e, infelizmente, muito frequente em algumas regiões do País.
Cada uma dessas doenças possui
prevenção. Fale com seu médico
veterinário para receber todas as
orientações necessárias.
*Dra. Karina Akemi é médica veterinária pela Unesp; pós graduada
em Cirurgia e Anestesia Veterinária.
Especialização em cardiologia veterinária de pequenos animais e veterinária do Hospital Animaniac’s

Bella Mooca | Entretenimento

Fuja se você for capaz
Criativa, a brincadeira desafia
e estimula a pensar “fora da caixa”

J

ogos de Fuga 60 minutos. Esse é
o tempo que os visitantes têm para
poder desvendar pistas e conseguir
sair de uma das quatro salas do Escape Now. O espaço, que está na Mooca
há três anos e possui duas filiais na
cidade, foi idealizado pelo ex-analista
de sistemas, Rodrigo Noma, inspirado
nos modelos americanos semelhantes
aos quais visitou em viagens.
A atração é aproveitada em grupos de

dois a oito pessoas que escolhem uma
das quatro salas: Missão Impossível,
Epidemia, 11-11 e Hannibal. Após
agendamento prévio pelo site do Escape Now, o objetivo dos participantes é encontrar pistas que, juntas, contam uma história cujo ápice é a fuga.
O grupo, quando chega ao local, é
colocado no clima do jogo com um
vídeo explicativo sobre o contexto
de cada sala e as respectivas regras,

luzes apagadas e uma decoração que
faz com que a expectativa seja tão divertida quanto o jogo em si.
Depois disso, ao adentrar a sala escolhida, a riqueza de detalhes, combinada com efeitos sonoros e iluminação especial, embala os participantes
e proporciona uma experiência de
jogo imersiva.
A fuga é fácil?: “As pessoas acham
que é um jogo fácil, voltado para
crianças e adolescentes, mas apenas
12% dos participantes conseguem
sair das salas em 60 minutos”, comenta Rodrigo Noma. Lembrando que os
jogos de fuga do Escape Now não são
uma espécie de caça ao tesouro:
“É preciso pensar que a sala foi feita
para que você não consiga sair. Não
há nada de óbvio; é necessário pensar
fora da caixa e trabalhar em equipe.”
Serviço

Escape Now
Rua Padre Raposo, 99
Mooca
Tel. 3881-8106

www.escapenow.com.br

Bella Mooca | Personalidades

Brava gente!

Um desfile de fatos, eventos e pessoas que adoram a Mooca
e vivem em perfeita sintonia com o bairro mais querido da cidade

1

2

3

4

1 - O prefeito da cidade de São Paulo, João Dória Jr., a vereadora Edir Sales ao lado de diretores da X-Car visitam as obras do asfalto
novo da rua da Mooca. 2 - Paulo Sérgio Criscuolo, Guedes e Mezzetti, da Prefeitura Regional da Mooca, com João Dória Jr., prefeito
da cidade de São Paulo. 3 - O prefeito regional da Mooca, Paulo Sérgio Criscuolo, entrega o Prêmio SRzd aos melhores do Carnaval de 2018,
no Teatro Gamaro, na Mooca. 4 - O Grupo São Cristóvão Saúde posta vídeo nas redes sociais para homenagear os imigrantes italianos e seus
descendentes pela passagem do Dia Nacional dos Imigrantes Italianos no dia 21 de fevereiro. https://www.facebook.com/gruposaocristovaosaude/
videos/1575327655916300/.
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Dois pilares de uma

educação
completa:
Excelência Acadêmica
Desenvolvendo as habilidades intelectuais
que possibilitam a formação de um ser
humano com espírito crítico e protagonista
de seu projeto de vida.

Formação Humana
Educando crianças e jovens preparando-os
para uma vida comprometida com a
construção da justiça e da solidariedade.
Há 90 anos situado em uma das regiões mais
tradicionais de São Paulo - a Mooca.

Conheça nossa proposta pedagógica e
infraestrutura. Atendimento presencial de
segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

educação que permanece

Rua da Mooca, 3758 - Mooca | Tel. (11) 2076-9999
santacatarina@santacatarina-sp.com.br
www.santacatarina-sp.com.br
/santacatarinasp

Cursos: Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Período Integral
Extracurriculares

Matrículas abertas
para 2018!
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